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Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a

Přerov 9.5.2016

Návrh pro 17. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 16. 5. 2016

Zpravodaj: Mgr. Vladimír Puchalský, primátor města Přerova

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Jarmila Jemelíková, vedoucí oddělení

Název návrhu:

Uzavření dohody o splátkách

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje uzavření dohody mezi statutárním městem Přerovem, jako věřitelem a Mgr. Z.V., jako 
dlužníkem, o pravidelných měsíčních splátkách ve výši 1 700,- Kč do celkové výše pohledávky ve 
výši 62 600,-, odpovídající výši zůstatku bezúročné návratné zápůjčky poskytnuté ze sociálního fondu 
se lhůtou splatnosti nejpozději  do 15.06.2019. Součástí dohody bude uznání dluhu co do jeho důvodu 
a výše dlužníkem a dohoda mezi věřitelem a dlužníkem o ztrátě výhody splátek, pokud některá ze 
splátek nebude uhrazena řádně a včas.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Kancelář tajemníka

doporučuje schválit uzavření dohody o splátkách mezi statutárním městem Přerovem a Mgr. Z.V.

Důvodová zpráva:

Statutární město Přerov uzavřelo v roce 2014 s Mgr. Z.V. smlouvu o zápůjčce ze Sociálního fondu 
zaměstnanců statutárního města Přerova. Zaměstnavatel poskytl Mgr. V. bezúročnou návratnou 
zápůjčku ve výši 100 000,- Kč na bytové účely (novostavba rodinného domu). Zápůjčka byla zcela 
vyčerpána.

Dne 21.04.2016 byla mezi oběma stranami uzavřena dohoda o rozvázání pracovního poměru. Dle 
uzavřené smlouvy o zápůjčce je v případě skončení pracovního poměru celý nesplacený závazek 
splatný do 6 měsíců od skončení pracovního poměru.
  



Mgr. V. požádal o uzavření dodatku, kterým by mu bylo umožněno splácet zápůjčku nadále tak, jak 
tomu bylo doposud; tedy  v měsíčních splátkách ve výši 1 700,- Kč. Zápůjčka by byla splacena 
15.06.2019. 

Dle ust. § 85 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
je zastupitelstvu obce vyhrazeno rozhodovat o dohodě o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 
měsíců. V tomto případě se jedná o 37 měsíčních splátek. Z tohoto důvodu je uzavření dohody 
předkládáno Zastupitelstvu města.

Rada města Přerova bude tento materiál projednávat na své 43. schůzi dne 05.05.2016.


